Zondag 13 januari 2019
Agenda en diensten volgende week
Do. 17-1
15.30
Speulbrinkdienst o.l.v. Ds. B. Heslinga
Vr.

18-1

19.00

Gebedskring in de kerkenraadkamer Dorpskerk

Zo.

20-1

09.30

Jeugdkerk (12-16 jaar) in De Rank

Zo.

20-1

11.30

16+ groep in de Oude Smederij, Jonasweg 2

Zo.

20-1

09.30

Ds. C.M. van der Leek-Vosmeer

Zo.

20-1

19.00

Ds. H.W.J. Faassen

Hervormde Gemeente Vaassen
www.hervormdvaassen.nl
Koster bereikbaar tijdens kerkdiensten op 06-81174114

Morgendienst 9.30 uur
Zondag Epifanieën

Avonddienst 19.00 uur
Thema:
De blunder
profeet in de op
buik06-81174114
van de vis
Koster bereikbaar
tijdens kerkdiensten
Voorganger: Ds. C.E. Lavooij
Voorganger: Ds. G.H. Labooy
Organist:

Kopij Kerkklank inleveren uiterlijk maandag 4 februari voor 9.00 uur

Stichting Ellinor (collecte 20 januari)
De diaconie heeft in 2014 besloten een aantal projecten langdurig financieel te
ondersteunen. Een van deze doelen is Stichting Ellinor. Zij wil een bijdrage leveren
om de omstandigheden van kinderen in arme gebieden in de Arabische wereld te
verbeteren. Dit doet zij met name door op het gebied van onderwijs de helpende
hand te bieden. Kleuterscholen zijn er te weinig, daardoor lopen veel jonge
kinderen vaak op straat rond.
Zij helpt de vaardigheden en de kwaliteiten van de kleuterleidsters te verbeteren
door met hen te werken en nieuwe leiding in te werken en te begeleiden;
Zij coacht reeds werkende leiding door de theoretische en de praktische
vaardigheden te stimuleren en te verbeteren.
Zij stimuleert een uitgeverij in het land om boeken op educatief gebied uit te geven.
Wij hopen en rekenen op uw gulle bijdrage om zo deze initiatieven te kunnen
continueren.

Dhr. P. Witteveen

Organist:

Dhr. W. Kuipers

Liederen:
Ps.135: 1, 2 (Intochtslied)
NL 526: 3, 4
OL 78: 1, 2, 5
NL 525
NL 791: 1, 4, 5
Ps.90: 8
NL 363
ELB 409: 1
NL 793: 3

Liederen:
Psalm: 38: 1, 3
Lied 344:
Lied 350: 1, 3, 5, 7
Lied 441: 1
Lied 755: 1, 2
Lied 534: 1, 2, 3, 4

Schriftlezing:
Johannes 2: 1-11

Schriftlezing:
Matteüs 12: 38-42
Jona 2

Voor kinderen tot 4 jaar is er oppas aanwezig in De Rank
09.30 Kidskerk in De Rank, thema: Simon

Wachtwoord voor de zondagsbrief wijzigt
Op de site van de kerk kunt u wekelijks de volledige zondagsbrief downloaden.
Het wachtwoord dat u daarvoor nodig hebt wijzigt de komende week. Het nieuwe
wachtwoord vindt u in de nieuwe Kerkklank

Redactieadres voor januari (kopij vrijdag vóór 16.00 uur)
Jan van Werven, Jasmijnstraat 102, tel. 842261
e-mail: hervormdezondagsbrief@hotmail.com
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Collectes:
1. Project Madagaskar 2. Uitbreiding predeikantsplaats
Collectes volgende week
1. Project Egypte, St. Ellinor

2. Kerkverwarming

De dienst thuis live of later beluisteren? www.kerkomroep.nl
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MEDEDELINGEN
Afwezigheid ds. Lavooij
Ds. Lavooij bezoekt van donderdag 17 tot donderdag 24 januari onze
partnergemeente in Gussew. Ouderling Albert Brouwer (0578-571490) is in deze
periode het eerste aanspreekpunt voor gemeenteleden uit wijk Oost.
Preekbespreking
In verband met de Gussew-reis van ds. Lavooij zijn er de komende twee weken
geen preekbesprekingen in de consistoriekamer!
Gussew
In de kerk staan twee dozen, waarin u een gift kunt doen voor de a.s. reis naar
Gussew van 17-24 januari 2019.
Vergeet ook uw voorbede voor het welslagen van deze reis niet!
Intekenlijst voor de high tea
Op woensdagmiddag 23 januari 2018 wordt in De Rank (van 14.30 tot 16.30 uur)
een “High Tea” georganiseerd voor iedereen die zin heeft in een gezellige middag,
en zich eens lekker wil laten verwennen. Diverse soorten thee worden u
aangeboden, en allerlei lekkere hapjes staan op de tafels, ook geschikt voor
personen met diabetes. Een werkgroepje van enkele enthousiaste gemeenteleden
uit beide kerken organiseert deze activiteit. Dus: vóór gemeenteleden door
gemeenteleden! U kunt zich inschrijven van 6 t/m 20 januari via de intekenlijsten in
beide kerken, maar u kunt zich ook opgeven bij Hennie Beekhuis (0578-575442) of
George van Hoogeveen (0578-576112).
Voor deelname wordt een bijdrage van 5 euro p.p. gevraagd. Deze bijdrage kunt u
op 20 januari bij de ingang van de zaal voldoen. Consumptie van koffie geschiedt
op eigen kosten.
De Voorbereidingscommissie

Speulbrinkdienst
Donderdag 17 januari is er om 15.30 uur weer een kerkdienst in de Huiskamer
van De Speulbrink met als voorganger Ds. B. Heslinga. Na de dienst drinken
we gezellig een kopje koffie. Naast de bewoners van De Speulbrink en de
bewoners van de zorgappartementen, zijn familie en vrienden ook van harte
welkom.
Bevestiging ambtsdragers
Tijdens de ochtenddienst zullen drie nieuwe ambtsdragers worden bevestigd.
Vorige week kondigden we al aan dat Jan van Laar en Gondy de Wilde hun
verkiezing hadden aanvaard en vanmorgen bevestigd worden. Wij zijn bijzonder
blij en dankbaar dat we nu ook kunnen melden dat Alie van Ingen (Poelweg 37)
bereid is gevonden tot ouderling te worden bevestigd. Haar pastorale zorg zal
met name uitgaan naar de Speulbrinkbewoners.
We heten alle drie van harte welkom in de kring van de kerkenraad.
Albert Brouwer (scriba)
Koffie/thee drinken.
Na de ochtenddienst drinken we in "De Rank", koffie/thee i.v.m. afscheid
ambtsdragers en (her)bevestiging ambtsdragers.

Gebedskring
De Gebedskring van de Hervormde Gemeente komt op vrijdagavond 18 januari bij
elkaar om 19.00 uur in de kerkenraadkamer in de Dorpskerk.
U wordt ook dan van harte uitgenodigd om mee te bidden. Ook kunt u uw
gebedspunten doorgeven via wim@vanteinde.nl of 0578-576551. Dan worden ze
voor u gebeden.
Meer informatie over de gebedskring vindt u op de site van onze kerk:
www.hervormdvaassen.nl.
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